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Betreft: Jaarverslag 2018
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2 2 MEI 2019

Geachte leden,

Kenmerk 1 198427 - 1216431

Hierbij ontvangt u ter kennisname het (concept) Jaarverslag 201 8.
Conform de reguliere Planning & Control cyclus worden in het voorjaar
de jaarstukken (jaarverslag + jaarrekening) opgesteld en door de
accountant gecontroleerd. In de oorspronkelijke planning was voorzien
om op 22 mei alle jaarstukken 201 8 (inhoudelijke Jaarverslag en
financiële Jaarrekening) inclusief accountantsrapport en
controleverklaring aan Provinciale Staten te versturen. Omdat de
accountantscontrole nog lopende is, is een splitsing aangebracht tussen
het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening/ het
accountantsrapport. Het jaarverslag wordt bij deze aan u verzonden, de
jaarrekening volgt 11 juni a.s. Het Presidium is hierover per memo
geïnformeerd en heeft op maandag 20 mei ingestemd met deze
gewijzigde planning voor de behandeling van de Jaarstukken 201 8.

Accountantscontrole
Op dit moment van schrijven, is de accountantscontrole nog gaande. Op
hoofdlijnen zijn er twee redenen aan te geven voor de vertraging in de
planning van de afwikkeling van de jaarrekening:
1) In 201 8 is de nieuwe accountant gestart en in dit eerste jaar worden
zaken boven tafel gebracht die in eerdere controles niet gesignaleerd
zijn. De samenwerking en communicatie met de accountant verloopt
overigens goed en er is wederzijds begrip voor eikaars standpunten en
vragen.
2) Bij een aantal jaarrekeningposten zijn door de accountant
onderbouwingen en onderliggende stukken gevraagd die leiden tot
extra werkzaamheden die niet binnen de geplande tijd van de
accountantscontrole konden worden opgeleverd.
De afronding van de accountantscontrole wordt voorzien eind mei. Naar
aanleiding van deze controle zullen de Jaarstukken nog wijzigen; ook
onderdelen van het Jaarverslag zoals u die nu ontvangen hebt
(financiële cijfers en toelichtingen hierbij). De gewijzigde Jaarstukken
(incl. voordracht/ besluit tot resultaatsbestemming en concept
accountantsrapport/ bestuurlijke reactie hierop) zullen 11 juni naar u
verzonden worden.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
Haarlem [2012 DE]
www.noord-holland.nl

NHoooi

Verdere procedure
Datum

22 mei
27 of 29 mei
6 juni

11 juni
1 3 juni

Activiteit
Verzending inhoudelijk jaarverslag en financiële toelichting
per programma (zonder financiële jaarrekening,
accountantsrapport en controleverklaring) naar PS
Workshop voor PS inzake “lezing van de jaarstukken”
Technische sessie met PS over inhoudelijk deel jaarverslag
201 8 en financiële toelichting per programma
Verzending Jaarstukken 201 8 (beleidsmatige Jaarverslag en
financiële Jaarrekening) en concept accountantsrapport
inclusief bestuurlijke reactie naar PS
Gesprek accountant met de financieel specialisten uit de
fracties op basis van concept accountantsrapport

24 juni

Definitieve controleverklaring en accountantsrapport
Behandeling Jaarstukken 201 8 in geïntegreerde commissie
(datum onder voorbehoud)

8 juli

Behandeling Jaarstukken 2018 in PS

2e helft juni

Eind mei vindt op verzoek van de griffie een workshop plaats, waarin
(met name nieuwe) Statenleden geïnformeerd zullen worden over de
Jaarstukken van de provincie Noord-Holland en hoe deze gelezen
moeten worden. Wij horen nog graag of dit 27 of 29 mei wordt.
Op 6 juni vindt, in navolging van vorig jaar, een zogenaamde technische
sessie plaats. Hiervoor bent u allen uitgenodigd. De gedeputeerde
Financiën zal hierbij ook aanwezig zijn. Doel van de sessie is om
technische (en dus geen politieke) vragen die u heeft n.a.v. het
jaarverslag 201 8 (het deel van de Jaarstukken dat op 22 mei naar u
verzonden is) aan de aanwezige ambtenaren voor te leggen.
Op 1 1 juni is de accountantscontrole (naar verwachting) afgerond, zijn
de Jaarstukken 201 8 naar aanleiding van deze controle gewijzigd en
zullen de Jaarstukken 201 8 als geheel naar u worden verzonden. Bij
deze versie zullen ook de voordracht/ het besluit tot
resultaatsbestemming, een concept accountantsrapport en een
bestuurlijke reactie hierop meegezonden worden.
Op 1 3 juni is een gesprek tussen de accountant en de
rekeningencommissie gepland. Omdat vanwege de lopende
coalitieonderhandelingen er nog geen nieuwe rekeningencommissie
benoemd is, heeft het Presidium vooruitlopend hierop besloten het
gesprek met de accountant op 1 3 juni te laten plaatsvinden met de
financieel specialisten van de fracties. Doel van dit gesprek is om
inhoudelijk op de financiële jaarrekening (het deel van de Jaarstukken
dat later gestuurd zal worden) in te gaan.
Na 1 3 juni zal de controleverklaring bij de Jaarstukken 201 8 en het
definitieve accountantsrapport beschikbaar zijn en nagezonden worden.
Op 24 juni is een geïntegreerde commissie gepland waarin de
Jaarstukken 201 8 inhoudelijk behandeld zullen worden.
Op 8 juli zullen de Jaarstukken 2018 in uw Staten behandeld en
vastgesteld worden. Voor 1 5 juli moeten de Jaarstukken 201 8 (incl.
controleverklaring) naar het ministerie van BZK en het CBS verzonden
worden.

Provincie
Noord-Holland
3 I 3
598984/598994

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

vmciesecretans

B.M,
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voorzitter

A.Th.H. van Dijk

